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Onderhandelingsresultaat Cao Arcadis 2016 – 2017 
 

 

Tussen  

 Arcadis Nederland BV (handelend namens de diverse in de Cao van Arcadis aangegeven werkgevers 
binnen Arcadis)  

en  

 FNV, 

 CNV Vakmensen en 

 De Unie 

 

is op 25 april 2016 in een constructief overleg de cao-verhoging m.b.t. de cao 2016-2017 besproken. 

In dit overleg is het volgende onderhandelingsresultaat bereikt over het verlengen van de cao voor een periode 
van 12 maanden tot 1 april 2017, met in achtneming van de hierna genoemde wijzigingen/toevoegingen.  

 

1. Looptijd van de cao: 
1 jaar (1 april 2016 tot 1 april 2017). 

 
2. Structurele salarisverhoging: 
Per 1 april 2016 een verhoging van alle salarissen en salarisschalen met 0,7%. Met terugwerkende kracht tot 1 

april 2016, uitgevoerd direct na formeel akkoord van de vakbonden. Indien akkoord van de bonden uiterlijk 15 mei 

definitief is, zal de verhoging met de salarisbetaling in de maand mei worden uitgekeerd. Alleen die medewerkers 

die in de maand mei in dienst zijn, komen in aanmerking voor de verhoging.  

 
3. Resultaatafhankelijke uitkering 2016: 
Het percentage van de resultaatafhankelijke uitkering is vastgesteld op 2,15%. Dit betekent dat bij het bereiken 

van het beoogde resultaat (Ebita) over 2016 een bedrag ter waarde van 2,15% van de bruto salarissom 

aangewend zal worden voor het doen van een resultaatafhankelijke uitkering in april 2017.   

Concreet betekent dit: 

 bij het behalen van 100% van het in de jaarbegroting van de eigen werkgever opgenomen resultaat wordt 
een uitkering gedaan van 2,15%; 

 bij het behalen van minder dan 80% van het in de jaarbegroting opgenomen resultaat wordt géén uitkering 
gedaan; 

 bij het behalen van 120% of meer van het in de jaarbegroting opgenomen resultaat wordt die uitkering 
verhoogd naar 2,25% van de bruto salarissom; 

 bij het behalen van 80% van het in de jaarbegroting opgenomen resultaat wordt 0% uitgekeerd.  

 bij het behalen van een resultaat tussen de 80% en 100% respectievelijk tussen de 100% en 120% vindt 
lineaire interpolatie plaats. 

  

4. Uitkomsten workshops arbeidsvoorwaarden 2016:  
Uit de workshops arbeidsvoorwaarden, die in het voorjaar van 2016 binnen Arcadis zijn gehouden, komen 

verschillende onderwerpen naar voren. Dit cao overleg is hierover niet inhoudelijk gesproken. Cao-partijen zullen 

in de loop van 2016 bij gepraat worden over de resultaten en bij de volgende cao eventuele afspraken maken  

Punten die uit deze workshops naar voren kwamen hadden onder meer betrekking op: 

 De Resultaat afhankelijke uitkering 

 Voor en nadelen van een flex-budget. 

 
5.  Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland per 1 april 2016: 
Gezien de ontwikkelingen in de rente, welke zijn weerslag heeft op de voorzieningen van het Arcadis 

Pensioenfonds is overeengekomen om de bijdrage van de werkgever te verhogen met 0,2% van de bruto 

loonsom. Aangezien de verhouding tussen werkgever en werknemer in de pensioenregeling 1 : 3 is, betekent dit 

een verhoging van de eigen bijdrage van de werknemer van 0,06%. 



 
 

 2 van 3   
 

  

 

Indien gezien de wettelijke regelgeving een verhoging van de werkgeversbijdrage niet rechtstreeks bijdraagt aan 

de verbetering van de pensioenopbouw voor de (actieve) medewerkers, zal er een alternatief worden uitgewerkt 

ter hoogte van 0,2% van de bruto loonsom.   

 
6.  Pensioenregeling Spoorweg Pensioenfonds per 1 januari 2016: 
Bij Arcadis zijn 53 medewerkers deelnemer in het Spoorwegpensioenfonds. Het Spoorwegpensioenfonds heeft 

per 1 januari 2016 een nieuwe pensioenregeling. Arcadis heeft hierbij de keuze gemaakt om de premiebijdrage 

die zij in de oude regeling deed te handhaven. Bovendien is deze premiebijdrage gelijk aan de premiebijdrage 

voor de deelnemers in de regeling van de St. Pensioenfonds Arcadis Nederland. 

 

SPF regeling 2015 2016 

Pensioenpremie 

(werkgever) 
20% 20% 

Eigen bijdrage werknemer 6,67% 6,32%* 

Pensioenopbouw 1,875% 1,563% 

Franchise € 12.642 € 12.953 

 

* opmerking:  

de normale bijdrage is 6,67 %. Agv de overgang naar een nieuwe systematiek is er een verrekening uit het 

verleden waardoor de eigen bijdrage voor de duur  van 2 jaar verlaagd is naar 6,32 % 

 

7. Nadere uitwerking van een aantal arbeidsvoorwaardelijke thema’s: 
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van bij Arcadis met werknemers gehouden workshops 

Arbeidsvoorwaarden zullen werkgever en vakbonden In de loop van 2016 nadere afspraken maken omtrent de 

thema’s ‘Duurzame inzetbaarheid’ en de ‘Relatie marktwaarde en salaris’. Ook zal het huidige functiehuis van 

Arcadis herijkt worden. Bovendien zal in overleg met de vakbonden bekeken worden hoe meer flexibiliteit – meer 

uitruilmogelijkheden van arbeidsvoorwaarden - in de Cao onder te brengen is. 

 

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat steeds meer in belang toeneemt. Hoe blijft een medewerker inzetbaar 

gedurende alle levensfases van zijn/haar carrière. Het gaat hierbij om competente, gezonde en gemotiveerde 

medewerkers. Investeren in ontwikkeling en vernieuwen blijft daarbij noodzakelijk omdat zowel Arcadis als de 

markt continu verandert. Wensen en eisen van klanten wijzigen en de concurrentie neemt toe. Goed opgeleide en 

-inzetbare medewerkers maken zowel zichzelf als Arcadis sterker en slagvaardiger en als ontwikkelingsgericht 

bedrijf is Arcadis aantrekkelijk voor talent op de arbeidsmarkt. 

 

 

Als gevolg van een wereldwijze invoer bij Arcadis van de Hay functiewaarderingssystematiek zal Arcadis 

Nederland de huidige ORBA systematiek moeten wijzigen en overgaan naar Hay.  

. Het voordeel van Hay is dat deze voor een internationale organisatie als Arcadis wereldwijd toepasbaar is.  

 Komend jaar zullen voorbereidingen getroffen om het functiehuis te herijken., Daarbij wordt ook gekeken naar de 

gevolgen voor individuele  medewerkers, zodat bij invoering (gedurende een volgende cao)  vooraf duidelijke 

afspraken gemaakt zijn wat de gevolgen voor individuele medewerkers zullen zijn en hoe die gevolgen zullen 

worden opgevangen. 
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8. Verdere procedure: 
Voor de verdere procedure zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Dit onderhandelingsresultaat zal door de vakorganisaties met een neutraal advies ter stemming worden 
voorgelegd. En zal via een emailbericht bevestigd akkoord worden bevonden 

 Arcadis zal de nieuwe cao-teksten zo spoedig mogelijk concipiëren, in overleg met FNV, en aan de 
vakorganisaties ter goedkeuring voorleggen 

 Vervolgens zal Arcadis – na goedkeuring - zorgdragen voor het publiceren van de nieuwe cao-tekst. 

 

Aldus overeengekomen te Amersfoort, 25 april 2016: 

Namens de werknemers: 

FNV:    Ger Klinkenberg 

 

CNV Vakmensen:  Robert Wonnink 

 

De Unie:    John Kapteijn 

 

De werkgever: 

Arcadis Nederland B.V.:  Marcel Stultiens, Frans Hofstede, Yolande Honig  

 

 

 

 


